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U BRANIČEVKOM OKRUGU za 30 dana još 221 osoba ostala bez posla  

D. N. 
 
Prema poslednjim objavljenim podacima Nacionalne sluţbe zapošljavanja, na području 
Braničevskog okruga u maju mesecu bilo je ukupno 7.046 nezaposlenih lica, što je za 221 više u 
odnosu na april 

Od ukupnog broja, najviše ih je u Poţarevcu – 3.389, što je za 188 više nego mesec 
dana ranije. Najmanje ih je u Ţagubici – 243 ili 29 više nego u aprilu. Kao i godinama 
unazad, najveći deo ovih brojki otpada na ţene. Od ukupno 7.046 lica, ţena je bilo 
4.026. 

Braničevski okrug ima oko 260.000 stanovnika i obuhvata Grad Poţarevac i sedam opština: 
Veliko Gradište, Kučevo, Ţagubicu, Ţabare, Petrovac na Mlavi, Malo Crniće i Golubac.  

 

NOVI DETALJI PRAVILNIKA O RADU Zašto je 10. avgust ključan, šta moţe 
inspektor, a šta moraju poslodavci i radnici 

 M.A. 
 
Novi pravilnik o radu, koji moraju da poštuju i poslodavci i zaposleni, stupio je na snagu 11. jula. 
Kompanije sada imaju rok do 10. avgusta da usklade poslovanje, a sve to kontrolisaće inspekcija 
rada. Iako su zakonom predviđene i kazne do 20.000 dinara za radnike i milion dinara za 
poslodavce, inspektori će prvenstveno delovati preventivno i savetodavno. 

"Pored smanjenja broja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i suzbijanja rada na crno, prioritet 
ministarstva i Inspektorata sada će biti davanje informacija poslodavcima i zaposlenima kako da se 
najbolje zaštite", rekli su nam u resornom ministarstvu. 

Mladen Raonić, stručnjak za bezbednost i zdravlje na radu, kaţe da se prve kontrole mogu očekivati 
krajem ovog meseca, i one će verovatno biti više preventivne ili u vidu podrške kompanijama. Na 
pitanje šta bi moglo da bude u fokusu kontrole, naš sagovornik kaţe da će to sigurno biti nekoliko 
ključnih pitanja. 

"Da li se meri temperatura na ulazu, da li su postavljene dezo barijere i dezinfekciona sredstva, koliki 
je razmak između stolova i slično... To je nešto što bi trebalo da kontrolišu, jer bi bilo besmisleno 
proveravati postojanje papira koje svako moţe da pripremi. Gledaće se praktična primena mera", 
ocenjuje Raonić. 

Šta sve moţe inspektor? 

https://www.blic.rs/autori/ma
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U zakonu se navodi da inspektori imaju pravo, ali i obavezu da rade sve kako bi kontrolisali 
bezbednost i zdravlje na radu. U aktuelnom momentu u fokusu će praktično sigurno biti higijena, ali i 
ostali prateći neophodni koraci. Inspektor tako moţe da pregleda određenu dokumentaciju, poslovne 
prostorije, objekte, postrojenja, uređaje, sredstva i opremu za ličnu zaštitu, da utvrđuje da li su radnici 
na distanci... 

Moţe da daje i obaveštenja i savete u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i o neophodnim 
merama. 

S druge strane, poslodavac je u obavezi da inspektorima omogući da preduzme sve 
dozvoljene radnje, od toga da mu omogući ulazak u objekat do stavljanja neophodne 
dokumentacije na uvid. 

Ukoliko inspektor utvrdi da su zdravlje i bezbednost radnika ugroţeni, moţe da zabrani rad. 

Ako primena mera zahteva veća investiciona ulaganja, a ţivot i zdravlje zaposlenih nisu teţe ugroţeni, 
inspektor od poslodavca moţe da traţi program o postepenom otklanjanju nedostataka. 

Protiv rešenja inspektora poslodavac moţe izjaviti ţalbu u roku od osam dana. 

ĐorĎević: Zaštita na prvom mestu 

I ministar za rad Zoran Đorđević rekao je da je cilj da se na ovaj način dodatno unapredi bezbednost i 
zdravlje na radu, a ne kaţnjavanje. 

"Inspekcije će više imati savetodavnu ulogu, a kako bi nivo zaštite podigli na najviši 
zaštitni nivo", poručio je ĐorĎević. 

Obaveza poslodavca je, kako je rekao Đorđević, i da se obezbede validne informacije za zaposlene, da 
prate mere koje predlaţu Ministarstvo zdravlja i epidemiolozi i da se u skladu sa tim ponašaju. On je 
naveo da postoji i lična odgovornost zaposlenih kako treba da se ponašaju. U inspektoratu radi 231 
inspektor. 

Novim Pravilnikom detaljno su propisane glavne obaveze poslodavaca i zaposlenih. 

ĐorĎević o novom pravilniku: Postoji i LIČNA ODGOVORNOST zaposlenih 

Pravilnik o preventivnim merama za sprečavanje širenja epidemije stupio je na snagu 11. jula, a 
poslodavci imaju rok od mesec dana da donesu plan primene mera. 

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević kaţe da je ţelja Vlade Srbije 
i resornog ministarstva da se unapredi bezbednost i zdravlje na radu. 

"Pravilnik smo zajedno radili sa poslodavcima i sindikatima, sa ciljem da tokom pandemije imamo 
veću bezbednost zaposlenih", rekao je Đorđević za TV Pink i dodao da je Ministarstvo za rad donelo 
mere istog dana. 

https://www.blic.rs/biznis/vesti/kazne-za-radnike-do-20000-dinara-od-sutra-nove-mere-u-firmama-a-ceh-za-one-koji-ih-ne/536l0mr
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Pravilnikom je predviđeno da se odrede lica koja će biti odgovorna za bezbednost i zdravlje na radu, a 
da je obaveza poslodavca da obezbedi bezbedan rad, da tamo gde je moguće, manje radnika bude u 
jednoj prostoriji, da obezbedi dezinfekciona sredstva. 

Obaveza poslodavca je, kako je rekao ministar, da se obezbede validne informacije za zaposlene, da 
prate mere koje predlaţu Ministarstvo zdravlja i epidemiolozi i da se u skladu sa tim ponašaju. 

"Vaţno je da taj plan ima algoritme po kojima će zaposleni da se ponašaju u slučaju 
pojave ili simptoma pojave korone ili bilo koje zarazne bolesti kako i na koji način se 
rešava ta sitruacija i kako se ponašaju zaposleni u toj situaciji", naglasio je ĐorĎević. 

On je naveo da postoji i lična odgovornost zaposlenih kako treba da se ponašaju. 

Đorđević kaţe da cilj ministarstva nije da se kaţnjavaju poslodavci i zaposleni, već da će inspekcije 
imati savetodavnu ulogu, kako bi nivo zaštite podigli na najviši zaštitni nivo 

 

Од куће ради више од 60 одсто запослених 

Из угла компаније добра страна рада од куће јесу мањи трошкови радних места, 
али је минус губитак креативности и иновативности, као и слабљење тимске 
повезаности 

Чак 41 одсто радника у Србији након укидања ванредног стања повремено одлази на посао, док 
петина запослених обавља посао искључиво од куће. То значи да је због пандемије вируса 
корона у више од 60 одсто компанија у нашој земљи уведен рад од куће као привремена или 
стална мера, показало је најновије истраживање сајта за запошљавање „Инфостуд”. Студија 
која је урађена на репрезентативном узорку од 2.285 испитаника и 450 компанија, такође је 
показала да свега 38 одсто радника у Србији свакодневно долази на посао или иде на терен, а 
то су радници чија је природа посла таква да га не могу обављати у сигурности свог дома. 
Шансу да раде од куће углавном имају ИТ стручњаци и они чији је посао везан за компјутер – 
њихови послодавци су проценили да је здравље важније од физичког доласка на посао. 

Ово истраживање такође је показало да у више од трећине компанија рад од куће остаје опција 
макар за део запослених и када се епидемиолошка ситуација потпуно смири. Наиме, 
руководиоци индустрија као што су финансије и осигурање (њих 71 одсто), ИТ сектор (69 
одсто), контакт и бизнис центри (75 одсто) и сектор робе широке потрошње (75 процената) 
истичу да ће и након ове кризе практиковати флексибилније услове у погледу рада од куће за 
своје запослене. Истовремено, чак 54 одсто кандидата изјављује да би и након завршетка 
пандемије вируса корона волело да комбинује рад од куће са радом на послу, трећина жели да 
се врати у канцеларију или радни простор, док сваки шести запослени жели да настави рад од 
куће. Они који су се вратили на посао, у највећем броју случајева, раде у другачије 
организованом радном окружењу, пошто је због корона кризе чак 69 одсто компанија 
преуредило радни простор или увело ригорозне хигијенске мере. 

http://www.politika.rs/
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На питање да ли је рад од куће утицао на њихову продуктивност, нешто мање од половине 
радника оценило је да није приметило никакву разлику у својој продуктивности, четвртина је 
рекла да их је рад од куће учинио  продуктивнијим, док је трећина оценила да им је 
продуктивност била мања. 

„Оно што запослене омета док раде од куће јесте недостатак фокуса на посао због кућних 
услова – бука коју праве други укућани делује дестимулишуће за петину запослених који раде 
од куће, на прековремени рад жали се 19 одсто испитаника, 14 одсто њих изјављује да им смета 
немогућност раздвајања приватних и пословних активности, док се 12 процената испитаника 
жали на недостатак опреме за обављање посла. Ипак, трећина запослених не види ниједну 
ману у раду од куће”, каже Милош Турински са сајта за запошљавање. 

Шеф одељења за људске ресурсе Тања Икић сматра да ће фирме дозволити рад од куће и након 
завршетка пандемије вируса корона – уз већу флексибилност. 

„Не верујем да ће у већини компанија у Србији бити могућ комплетан рад од куће. Ипак, из 
угла компаније добра страна рада од куће су мањи трошкови радних места, али је минус 
губитак креативности и иновативности, као и слабљење тимске повезаности. Све су свему, 
послодавце сада чека много анализа и разматрање разних опција”, закључује Тања Икић. 

Подсећања ради, Министарство рада донело је правилник за послодавце и запослене са 
превентивним мерама за спречавање ширења пандемије короне, који је ступио на снагу 11. јула. 
Овим правилником преписује се да је послодавац дужан да за сва радна места донесе план 
примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести. Такође је дужан да, у 
складу са могућностима, изврши прерасподелу радног времена увођењем друге или треће 
смене са мањим бројем запослених, спроводи појачану хигијену и дезинфекцију радних места, 
обезбеди радницима довољне количине сапуна, пешкира, текуће воде и дезинфекционих 
средстава на бази алкохола, као и редовно чишћење радних просторија и опреме као што су 
тоалети, кваке на вратима, фиксни телефони, рачунарска опрема и друга опрема за рад. 

 

Zaposleni u Zastava oruţije od danas na dvonedeljnom godišnjem odmoru 

Od korona virusa 27 obolelih oruţara u Zastavi, 120 u kućnoj izolaciji 
 
Zbog naglog povećanja broja obolelih od kovida 19 kako u Kragujevcu i Šumadiji, tako i 
u samoj fabrici, proizvodnja u Zastavi oruţju koja je, srediom minule sedmice najpre 
drastično smanjena,  u potpunosti je obustavljena. 
 
Piše: Z.R. 
     

Do obustave proizvodnje je došlo danas, kada je oko 2.500 kragujevačkih oruţara upućeno na 
dvonedeljni kolektivni godišnji odmor,  koji je ranije bio planiran za kraj jula i početak avgusta. 

U fabričkom Kriznom štabu kaţu da je odluka o prevremenom kolektivnom godišnjem odmoru 
zaposlenih doneta zbog epidemiloške situacije u preduzeću izazvane širenjem virusa korona kojim su, 
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prema jučerašnjoj informaciji, zaraţena 27 radnika Zastave oruţja, dok je oko 120 njihovih kolega u 
kućnoj izolaciji. 

Od kovida 19 uglavnom su oboleli proizvodni radnici, pošto je u pogonima, zbog prirode proizvodnog 
procesa, kako tvrde naši sagovornici u Zastavi, teško, ako ne i nemoguće da se obezbede uslovi kojima 
bi efikasno moglo da se spreči širenje epidemije. 

U takvim okolnostima, jedino moguće rešenje za sprečavanje širenja virusa jeste obustava rada. 

Podsetimo da je zbog epidemije kovida 19, u Zastavi oruţju proizvodnja bila obustavljena od 23. 
marta do 4. maja. 

Ekonomisti: Neće biti novca u budţetu Srbije za povećanje plata i penzija 
2021. Godine 
 
U drţavnom budţetu Srbije 2021. godine neće biti novca za povećanje plata i penzija, 
ocenili su danas ekonomisti u izjavama agenciji Beta. 
 
Piše: Beta 

„Najava predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će moţda postojati mogućnost za povećanje plata u 
javnom sektoru je data u političke svrhe“, smatra profesor Fakulteta za ekonomiju, finansije i 
administraciju (FEFA) Goran Radosavljević. 

Vučić je sinoć rekao da će Srbija u zdravstvenoj krizi proći bolje od svih drugih evropskih zemlja i da 
će, ako bude sačuvana stabilnost do kraja godine, biti uslova za rast plata u javnom sektoru. 

Radosavljević je rekao da je Vučić pre nekoliko meseci tvrdio da Srbiji nisu potrebne pare EU, pa se 
mesec dana posle toga drţava zaduţila na medjunarodnom trţištu za oko 2,5 milijarde evra. 

Dodao je da „s rezervom“ treba govoriti i o povećanju plata, jer to zavisi od trajanja zdravstvene krize 
zbog pandemije. 

„Ne bi trebalo povećavati rashode u budţetu. Poreski prihodi od početka godine opali su za dva odsto, 
što je dosta“, rekao je Radosavljević. 

U prilog stavu da treba biti obazriv u obećanjima o povećanju plata i penzija je, kako je rekao, i to što 
od planiranog suficita u budţetu „nema ništa“, već se posle pet meseci u ovoj godini beleţi deficit. 

To, kako je rekao, nije neuobičajeno u krizi, i zato treba voditi računa sa obećanjima da se Srbija ne bi 
previše zaduţila. 

Ekonomista Milan Kovačević je rekao za Betu da u drţavnoj kasi nema novca za povećanje plata i 
penzija u narednoj godini jer je u budţetu već napravljen deficit i drţava se zaduţila. 

„Ako Vlada Srbije planira da nastavi da se zaduţuje zbog povećanja plata i penzija, još više će nam 
oteţati budućnost“, rekao je Kovačević. 
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Pored toga rekao je da će i „neke pogrešne mere iz paketa drţavne pomoći (poodom pandemije) 
učiniti budućnost teţom, jer će se za pomoć gradjanima od po 100 evra koja je ukupno iznosila oko 
620 miliona evra, platiti kamata od 100 miliona evra na taj pozajmljen novac“. 

Dodao je da je zaduţivanje od dve milijarde evra za pokrivanje deficita u drţavnom budţetu skupo jeć 
će se platiti kamata od 3,37 odsto, i to uvreme kada su krediti mnogo jeftiniji. 

„Ni odlaganje kredita privredi i gradjanima na tri meseca, kako se ispostavilo, nije dobra mera jer će 
poskupeti kredite, a pandemija se nije smirila kako se mislilo, već je sada situacija teţa nego na 
početku, a treba početi plaćanje tih odloţenih pozajmica“, rekao je Kovačević. 

Istakao je da „Vučić stalno priča o privrednom rastu u prvom kvartalu, a rast je u stvari bio samo u 
prva dva meseca, dok nije počela epidemija“. 

Kovačević je ocenio da je „neozbiljna tvrdnja“ da će „Srbija krizu prebroditi lakše od drugih evropskih 
zemalja kada u poredjenju s njima ima najniţi standard“. 

„Vlada Srbije je budţetom za ovu godinu projektovala privredni rast od četiri odsto, a biće verovatno 
pad, i to pad od osam odsto, kao i kod drugih drţava, a Srbija bi morala brţe da raste da bi smanjila 
zaostatak“ u odnosu na njih, rekao je Kovačević. 

Seničić: Turistička privreda šalje Vladi Srbije novi apel za pomoć 
 
Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (JUTA) Aleksandar Seničić 
rekao je danas da će to udruţenje, zajedno sa hotelijerima, vodičima i prevoznicima, 
uputiti Vladi Srbije pismo sa apelom za dodatnu pomoć zbog katastrofalnih posledica 
pandemije virusa COVID-19 na njihovo poslovanje. 
 
Piše: Beta 
     

On je za Betu rekao da su prihodi turističkih agencija pali više od 90 odsto i da bez sektorske 
finansijske pomoći ne moge da opstanu. 

„Na odmoru u inostranstvu se u ovom trenutku nalazi oko 70.000 ljudi iz Srbije, a od toga je preko 
agencija otišlo oko 35.000 do 40.000 turista što je svega oko sedam odsto od očekivanog prihoda u 
turističkim agencijama u udarnom julskom terminu“, rekao je Seničić. 

Sa takvim prihodom, prema njegovim rečima, turističke agencije, a slično je i sa preostalim delom 
turističke privrede, ne mogu da opstanu. 

Seničić je rekao da je dosta radnika turističkih agencija već ostalo bez posla i da je veliko 
nezadovoljstvo zaposlenih. 

„U turističkim sektoru radi oko 70.000 ljudi i vlada veliko nezadovoljstvo koje se jedva obuzdava od 
protesta na ulici jer je izuzetno teška finansijska situacija“, rekao je Seničić. 

Srpski turisti, prema njegovim rečima, u ovom trenutku jedino mogu bez testova da otputuju u 
Tursku i Bugarsku, a mogli bi i u Albanija i Španiju, ali za te zemlje nema interesovanja. 
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Organizovanog putovanja u Grčku, kako je rekao, više neće biti jer nema dovoljno zainteresovanih 
ljudi zbog obaveze da mora da se uradi test na COVID-19 koji ne sme da bude stariji od 72 sata. 

„Ostaje da se vidi da li će se otvoriti mogućnost za odlazak u Egipat, a najavljuje se da bi Tunis mogao 
da dozvoli dolazak turista bez testa“, rekao je Seničić. 

On je rekao da su tokom vikenda u dva autobusa gde su bili turista iz Srbije koji su uplatili letovanje 
na ostrvu Evia u Grčkoj pronađeno pet putnika zaraţenih virusom COVID-19 i oni su bili smešteni u 
karantin. 

„Testirani su i ostali putnici iz oba autobusa i svi su bili negativni, ali je gradonačelnik traţio da i oni 
budu u karantinu i tada je nastao spor koji je rešen tako što su ih Grci vratili do granice sa Bugarskom, 
gde su ih preuzeli autobusi iz Srbije, dok su bolesni posebno transportovani do Srbije“, rekao je 
Seničić. 

Grci su, kako je rekao, ponudili tim turistima da sledeće godine letuju besplatno, ali će se videti da li 
će to tako i biti. 

 

ĐorĎević: Prioritet veća bezbednost zaposlenih na radu 

Pravilnikom o preventivnim merama za sprečavanje širenja epidemije stupio je na snagu 11. jula, a 
poslodavci imaju rok od mesec dana da donesu plan primene mera. 

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević kaţe da je ţelja Vlade Srbije 
i resornog ministarstva da se unapredi bezbednost i zdravlje na radu. 

"Pravilnik smo zajedno radili sa poslodavcima i sindikatima sa ciljem da tokom pandemije imamo 
veću bezbednost zaposlenih", rekao je Đorđević za TV Pink i dodao da je Ministarstvo za rad donelo 
mere istog dana. 

 
Pravilnikom je predviđeno da se odrede lica koja će biti odgovorna za bezbednost i zdravlje na radu, a 
da je obaveza poslodavca da obezbedi bezbedan rad, da tamo gde je moguće, manje radnika bude u 
jednoj prostoriji, da obezbedi dezinfekciona sredstva. 

Obaveza poslodavca, kako je rekao ministar, da se obezbede validne informacije za zaposlene, da 
prate mere koje predlaţu Ministarstvo zdravlja i epidemiolozi i da se u skladu sa tim ponašaju. 

"Vaţno je da taj plan ima algoritme po kojima će zaposleni da se ponašaju u slučaju pojave ili 
simptoma pojave korone ili bilo koje zarazne bolesti kako i na koji način se rešava ta situacija i kako se 
ponašaju zaposleni u toj situaciji", naglasio je Đorđević. 
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On je naveo da postoji i lična odgovornost zaposlenih kako treba da se ponašaju. 

Đorđević kaţe da cilj ministarstva nije da se kaţnjavaju poslodavci i zaposleni, već da će inspekcije 
imati savetodavnu ulogu, kako bi nivo zaštite podigli na najviši zaštitni nivo. 

 

 


